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Otepää, Nõuni, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

Otepää valla aasta emaks sai 
Kadri Toomsalu 
12. mail toimus Otepää kultuurimajas 
meeleolukas kontsert, kus kuulutati 
välja tänavune Otepää valla aasta ema 
− 19 lapse ema Kadri Toomsalu.

Aasta ema valib välja Otepää Nais-
selts koostöös Otepää Vallavalitsuse-
ga. Sel aastal laekus aasta ema kandi-
daadiks seitse ema: Kadri Toomsalu, 
Anželika Juhkov, Marge Roio, Marju 
Karavin, Merle Tammela, Terje Tam-
mekivi ja  Anneli Urm. 

Aasta ema Kadri ja tema abikaa-
sa Brunof on tuttavad juba lapsepõl-
vest saadik. Peagi saigi neist paar ning 
peres kasvab tänaseks 19 last. Kuna 
nad on pärit paljulapselisest perekon-
nast, siis seetõttu on nende jaoks suur 
pere täiesti loomulik ja enesestmõis-
tetav asi. Brunof ja Kadri ei virise 
ning on optimistlikud, lapsed on väga 
töökad, rõõmsameelsed ja hoolsad 
ning korralikud õppijad. Imetlusväär-
ne on, et nii suur pere on sõbralik ja 
kokkuhoidev. Toetajate abiga on pere-
konnal hubane ja armas kodu Ädu 
külas. 2008. aastal kutsus Eesti Vaba-
riigi President suure pere ema Kadri-
orgu emadepäeva vastuvõtule. 

Aasta emale tuli tiitli saamine ülla-
tusena. „Kirjeldamatu tunne on, ei 
oodanud, et saan aasta emaks, kuigi 
abikaasa arvas, et ehk lähebki nii,“ 
sõnas Kadri Toomsalu. „Peres oli 
kõigil väga hea meel selle üle. Tänan 
neid, kes mind nominendiks esitasid ja 
aasta emaks valisid!“

Aasta ema ja nominente tunnus-
tasid ja tänasid Otepää Naisseltsi esi-
naine Ene Raudsepp ja Otepää valla-
vanem Kaido Tamberg. Aasta emale 
anti aasta ema meene ja vallavalitsu-
se tänukiri, nominendid said mäles-
tusmeene. Lisaks sellele andis Lõu-

Head piirkonna ettevõtjad 
ja ürituste korraldajad!

Koostame taas Otepää Teataja suvis-
te ürituste vahelehte, mis ilmub 21.
juunil. Ootame teilt suviste ürituste 
kava hiljemalt 14. juuniks e-posti aad-
ressidele: teataja@otepaa.ee ja
monika@otepaa.ee.

Vahelehte saab ka pikemalt kir-
jutada oma suvistest üritustest või 
teenustest. Vahelehes on tutvustava 
artikli avaldamine tasuta.

Tuletame meelde, et juulis Otepää 
Teataja ei ilmu, seejärel ilmub leht 
16. ja 30. augustil. 

Head Otepää valla asutused 
ja organisatsioonid, seltsin-
gud ja ettevõtjad!

4. juunil tähistame Eesti lipu 134. sünni-
päeva rongkäiguga Lipuväljakult Otepää 
kirikumõisa. Ootame Teid koos oma asutu-
se lipuga kell 9.45 Lipuväljakule, rongkäik 
algab kell 10.00. 

Palume rongkäigus osalemisest teada 
anda hiljemalt 03.06.2018 e-posti aadres-
sil: Monika.Otrokova@otepaa.ee või tele-
fonil 505 8970 (Monika Otrokova).

Eesti lipu õnnistamise 
134. aastapäeva tähistamine 
Otepääl 4. juunil 

Kell 9.45 kogunemine Otepää Lipuvälja-
kule, vallavalitsuse hoone ette.
Kell 10.00 pidulik rongkäik Lipuväljakult 
Kirikumõisa. Rongkäigus osalevad aka-
deemiliste organisatsioonide, jõustruktuu-
ride, seltsingute, kollektiivide esindused 
lippudega.
Kell 10.15 Otepää Kirikumõisas Eesti lipu 
heiskamine, kõned ja tervitused.
Kell 11.00 Otepää Maarja kirikus pidulik 
jumalateenistus ja kontsert. Teenib EELK 
Otepää Maarja koguduse vaimulik Marko 
Tiirmaa, kontsertosas esinevad Otepää 
valla ja Tartu koolide õpilased ning sega-
koor Eveko, kontsertosa juhib Veikko Täär.
Kell 19.00 Otepää Kultuurimaja pargis lü-
hilavastus ja kontsert „Lipukiri“. Esinevad 
Veikko Täär ja Merilin Kirbits, tšellol And-
reas Lend, klaveril Rael Kõiv.

Värvime Otepää valla 
sinimustvalgeks!

4. juunil on Eesti lipu õnnistamise 134. 
aastapäeva puhul lipupäev. Eesti lipu heis-
kavad kõik riigi- ja kohaliku omavalitsuse 
asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised 
isikud. Eesti lipu võivad heisata ka kõik 
teised.

Head Otepää valla kodanikud − Otepää 
on Eesti lipu häll. 4. juunil 1884. aastal ko-
gunes 24 eesti soost haritlast Otepääle, et 
pühitseda ja õnnistada Eesti Üliõpilaste 
Seltsi sinimustvalge lipp. Eesti iseseis-
vumisel sai riigilipuks sinimustvalge rah-
vuslipp. 

Värvime kogu valla sinimustvalgeks! 
Heisakem lipud nii linnas kui ka maal!

Head Eesti lipu 134. sünnipäeva!

Otepää Vallavalitsus

na-Eesti Postimehe peatoimetaja Sirli 
Homuha aasta emale Kadri Toom- 
salule üle Lõuna-Eesti Postimehe 
aastatellimuse. Emadest ja emadusest 
läbi huumoriprisma rääkisid Otepää 
valla aasta ema 2017 Ene Prants ja 
Otepää Kultuurikeskused loomejuht 
Merilin Kirbits. 

Emadepäeva kontsert-osas esines 
Otepää emadele USA tunnustatud 
jazzlaulja Myrna Clayton, kelle tuuri 
Eestis korraldab USA Suursaatkond. 
Myrna Clayton koos saatebändiga 

The Myrna Clayton Experience valiti 
kevadisele turneele Leedus, Lätis, Val-
gevenes, Moldovas ja Eestis sadade 
Ameerika Ühendriikide muusikute 
seast. Kontserdi tõi Otepääle USA 
saatkond, otepäälasi tervitas saatkon-
na pressi- ja kultuuriatašee asetäitja 
Julia Smart. Õhtu otsa kõlasid salon-
gilikult õdusas kultuurimajas jazzi ja 
bluesihelid ning otepäälased said koos 
Myrna Claytoniga ka kaasahaaravate 
helide rütmis tantsida. 

„Emadus on asi, läbi mille inimsugu 

jätkub, emadusega kaasneb nii rõõmu 
kui ka valu. Tänan kõiki emasid nende 
headuse eest,“ ütles Otepää vallava-
nem Kaido Tamberg. „Täname USA 
saatkonda suurepärase esineja eest!“

Kontserdikülastajad said vaadata 
ka näitust aasta ema meenekonkursile 
laekunud töödest. 

Aasta ema kontserdi korraldasid 
Otepää Kultuurikeskused koostöös 
Otepää Naisseltsi ja USA Eesti Saat-
konnaga. Toetas Otepää vald.

MOnika OtrOkOVa

Kadri Toomsalu koos tütardega. 

11. mail andis Valgamaa Rahvakul-
tuuri Keskus Lüllemäel üle 2017. aasta 
tänusõled. Rahvusliku identiteedi säi-
limise ning elujõulise rahvakultuuri 
arendamise eest pärjati viit Valgamaa 
kogukonna hoidjat, nende seas ka 
kaks Otepää valla kultuurivedurit.

Otepää vallast pälvisid elutöö sõle 
Puka Kunstikooli direktor Esti Kittus, 
tänusõle käsitöö edendamise eest 
sai Puka Pritsumehe Marid juhataja 
Anne Perlov. Sõled pälvisid veel Lülle-
mäe noor rahvakunstnik Egely Pruuli, 
Valga rahvatantsija Hele Teras ja Val-
gamaa käsitöö ja rahvakunsti keskselt-
si juhatuse liige Eha Mandel. 

Otepäält käisid kultuuriinimesi 
tänamas ja õnnitlemas Otepää Val-
lavalitsuse liige, kultuurispetsialist 

Valdur Sepp ja Otepää Kultuurikesku-
sed loomejuht Merilin Kirbits. 

„Otepää kultuurielule on väga 
suureks auks see, et need inimesed siin 
elavad ja tegutsevad,“ märkis Valdur 
Sepp. „See on suur väärtus, et nad 
annavad oma kogutud tarkust ning 
elukogemust edasi ja löövad kultuurie-
lus aktiivselt kaasa. Kutsun kõiki üles 
külastama Esti Kittuse näitust Puka 
kultuurimajas!“

Esti Kittus on Eesti Teatriliidu ja 
Lavastuskunstnike Liidu ning Eesti 
Kunstnike Liidu liige ning alates 2004. 
aastast Puka Kunstikooli direktor. 
Puka Kunstikoolis õpitakse joonista-
mist, maalimist, skulptuuri ja kom-
positsiooni ning tegeldakse savi vor-
mimisega. Õpilasi on 25 ringis ning 

kooliaasta lõpeb suvepraktikaga. Esti 
juures käib ka hulga ümberkaudseid 
täiskasvanuid kunstihuvilisi ennast 
arendamas. Ta teeb tihedalt koostööd 
Puka Kultuurimajaga ning kaks korda 
aastas seab üles kohalikus kultuurima-
jas kunstikooli laste ning teiste töid. 
Ka Eesti Kultuurikapital on märganud 
ning tunnustanud Estit tema töö eest.

Anne Perlov asutas 2012. aastal Prit-
sumehe Maride käsitöötoa. Sellega 
andis ta kohalikele naistele koha, kus 
koos käia ning tegeleda enda hobide-
ga, millega nad austavad käsitööna 
valminud esemeid ning tugevdavad ka 
kohalikku kogukonda. MTÜ Pritsu-
mehe Marid tegutseb Puka vana koo-
limaja ruumides,  kus on loodud väga 
mitmekesised võimalused käsitööga 

tegelemiseks. Samas on avatud ka 
valmistoodangu väljapanek, kust võib 
taskukohase hinnaga soetada endale 
meeldiva ja täiesti omanäolise käsi-
tööeseme. Ise saab aga aktiivselt kaasa 
lüüa erinevates töötubades, mida 
seal regulaarselt korraldatakse. Kord 
aastas seab Anne Puka kultuurimajas 
üles tehtud töödest käsitöönäituse.

Sünnikirjade jagamisel said vastsed 
vallakodanikud endale Anne Perlovi 
käe all valminud lapitekid. Ta on ka 
aktiivne ühiskonnaelu tegelane – 
aastal 2012 pälvis aasta õppija tiitli 
ning Valga maakonnas korraldas täis-
kasvanute õppija nädalat (TÕN). 
Anne on Valgamaa Partnerluskogu 
juhatuse liige. 

MOnika OtrOkOVa

Otepää valla kultuuritegijad said pärandihoidja sõled
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Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 7. juunil.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee O  T  E  P  Ä  Ä

Otepää Teataja on Otepää valla tasuta jagatav 
infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
E-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

Toimetaja: Arvo Saal 
Teostus: MTÜ Meediagrupp Süd-Est 

Trükk: AS Kroonpress

Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid nende
selguse huvides toimetada ja lühendada. 
Kaastöid ei retsenseerita ega tagastata.
Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide 
sisu eest.

Otepää Vallavalitsuse istungil

10.05.2018
n	 Kinnitati 72 nõude lootusetuks kandmine ja Otepää 

Vallavalitsuse bilansist väljakandmine.
n	 Peeti võimalikuks jagada Puka alevikus asuv Kesk 

tn 35 katastriüksus (katastritunnus 60803:001:1570) 

kaheks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate 

katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise 

sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaa-

nidele.
n	 Kooskõlastati Puka alevikus Tiigi tn 3 maaüksusele 

kavandatava puurkaevu asukoht.
n	 Anti Evelyn Ainlole projekteerimistingimused Kas-

siratta külas Makamäe kinnistul elamu ja abihoone ehi-

tusprojekti koostamiseks.
n	 Anti Kalev Laulile projekteerimistingimused Nüpli 

külas Kolga-Oja kinnistul (katastritunnus 63602:002:0276) 

elamu ja abihoonete püstitamise ja maaküttekontuuri raja-

mise ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti Kamo Ehitus OÜ-le projekteerimistingimused 

Vana-Otepää külas Suvepää kinnistul abihoone ehitus-

projekti koostamiseks.
n	 Anti korteriühistule Hariduse 1 projekteerimis-

tingimused Otepää vallasiseses linnas Hariduse tn 1 

katastriüksusel elamu fassaadi rekonstrueerimise, küt-

tesüsteemi rekonstrueerimise 2-torusüsteemile, väliska-

nalisatsioonikaevude, vee ja kanalisatsiooni renoveerimi-

se ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti Ene Aamerile ehitusluba Otepää vallasiseses 

linnas Piiri tn 10 kinnistul ehitise (üksikelamu) püstita-

miseks.
n	 Anti Indrek Teppole ehitusluba Kääriku külas 

Hindreku kinnistul ehitise (abihoone) püstitamiseks.
n	 Anti Indrek Teppole ehitusluba Kääriku külas 

Hindreku kinnistul ehitise (üksikelamu) püstitamiseks.
n	 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kolm 

isikut.
n	 Anti MTÜ-le Sportlik Eesti (registrikood 80392994, 

aadress Sepa tn 24b Tartu linn) luba paigaldada spordiüri-

tuse „IRONMAN 70.3 Otepää“ reklaambänner Otepää 

vallasiseses linnas Tartu mnt ja Valga mnt ristmiku halja-

salal olevale konstruktsioonile ajavahemikuks 7. mai kuni 

17. juuni 2018. a.
n	 Anti EPICENTER KINNISVARA TARTU OÜ-le 

(registrikood 12655732, aadress Aleksandri tn 8, Tartu 

linn) luba paigaldada ajavahemikuks 3. aprill 2018. a – 3. 

aprill 2019. a reklaamplakat suurusega 1 m x 1,5 m Arula 

külas asuvale Suusa kinnistule ja määrata reklaamimaksu 

suuruseks 9,59 eurot ühes kuus.
n	 Anti OÜ-le Urmi (registrikood 12389931, asukoht 

Pühajärve tee 18-3, Otepää vallasisene linn, Otepää 

vald) taksoveo sõidukikaart sõiduki Citroen C4 (riiklik 

registreerimismärk 574TMR) kasutamiseks taksoveol.
n	 Kinnitati hallatava asutuse Otepää Avatud Noorte-

keskus struktuur ja koosseis järgmiselt: 1.juhataja (1,0) 

noosrootöötaja (1,0).
n	 Võeti vastu laste koolieelsesse lasteasutusse vastu-

võtu ja sealt väljaarvamise kord.

14.05.2018
n	 Otsustati tunnistada Otepää vallasiseses linnas 

Ranna tee 3 asuva kinnistu rendile andmiseks korral-

datud eelläbirääkimistega pakkumise võitjaks Monster 

Music OÜ (registrikood 12146246).
n	 Otsustati korraldada enampakkumine järgmise val-

lavara võõrandamiseks:

1.1 Sihva külas Voki 1-6 asuv korteriomand (kinnistu 

registriosa nr 1584640, üldpind 31,6 m²); 

1.2 Pühajärve külas Kannistiku 5-1 asuv korteriomand 

(kinnistu registriosa nr 1533140, üldpind 42,4 m²). Moo-

dustati enampakkumise läbiviimiseks komisjon koossei-

sus: 1. Kajar Lepik (komisjoni esimees); 2. Mairo Kangro; 

3. Uuno Laul.
n	 Määrati kultuuriürituse toetus alljärgnevalt: 1.1 

Mittetulundusühing Sangaste Seltsilised 260 eurot 

AMETLIK INFO
segarühma Kõvvera Kõdara osalemiseks 25. - 27. mail 

2018. a Põlvas toimuval III Kagu-Eesti tantsupeol; 1.2 Mit-

tetulundusühing Leigo Kontserdid 800 eurot 3. - 4. augus-

til 2018. a toimuva ürituse “Leigo Järvemuusika festival 

2018” korraldamiseks.
n	 Määrati MITTETULUNDUSÜHINGULE VANA-

OTEPÄÄ KÜLASELTS toetus summas 450 eurot.
n	 Otsustati saata vallavanem Kaido Tamberg ajava-

hemikuks 15. – 17. mai 2018. a välislähetusse Ukrainasse 

seoses osalemisega 16. mail 2018. a Kiievis toimuval Agri 

Invest Forumil ja kohtumistel Ukraina kohalike omavalit-

suste esindajatega.

21.05.2018
n	 Nõustuti Räbi külas asuva Liivamäe maaüksuse 

(katastritunnus 58202:001:1050) Eesti Vabariigi omandisse 

jätmisega riigi maareservina vastavalt maareformi seaduse 

§ 31 lõike 1 punktile 8.
n	 Peeti võimalikuks jagada Pilkuse külas asuv Tamme-

mäe katastriüksus (katastritunnus 63602:001:0690) kaheks 

katastriüksuseks ning määrata moodustatavate katastriük-

suste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstar-

bed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele.
n	 Kooskõlastati Märdi külas Kaasiku maaüksusele 

kavandatava puurkaevu asukoht.
n	 Kooskõlastati Mägestiku külas Hobukaku maaüksu-

sele kavandatava puurkaevu asukoht.
n	 Anti Arhitektuuribüroo Kuvand Osaühingule pro-

jekteerimistingimused Päidla külas Kõver-Uibojärve kin-

nistul suvila ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Anti Kristina Kullile projekteerimistingimused 

Nüpli külas Kolga kinnistul sauna laiendamise ehituspro-

jekti koostamiseks.
n	 Anti Wild Transfer OÜ-le ehitusluba Nüpli külas 

Anso 9 kinnistul seikluskeskuse ehitamiseks.
n	 Anti Peeter Holtsile ehitusluba Truuta külas Oruvee-

re kinnistul ehitise (elamu) püstitamiseks.
n	 Määrati tervisetoetus kuuele isikule kogusummas 

325 eurot.
n	 Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul 

kahele isikule kogusummas 100 eurot.
n	 Keelduti ühele isikule toetuse määramisest, kuna 

isiku sissetulek on pärast sotsiaalhoolekande seaduse § 133 

lõigetes 5 ja 6 sätestatud tingimustel arvestatud eluaseme-

kulude mahaarvamist suurem, kui kahekordne toimetule-

kupiir.
n	 Anti ühele isikule tasu eest üürile Otepää vallasise-

ses linnas Lipuväljak 20 asuva korterelamu korter nr 8, 

suurusega 45,80 m².
n	 Sõlmiti Mängukohake OÜ-ga kokkulepe vallava-

ra kasutamise lepingu punkti 1.1 muutmiseks järgmiselt: 

„1.1 Omanik annab Kasutajale kasutamiseks Puka ale-

vikus Kooli tänav 6 asuva asutusehoones asuvad ruumid 

(pindalaga 117,1 m2) vastavalt lisatud Mängukohake OÜ 

ruumide joonisele (edaspidi nimetatud Vara).“
n	 Otsustati kanda 1. jaanuari 2018. a seisuga Otepää 

Vallavalitsuses raamatupidamise bilansist välja 5000-st 

eurost väiksema soetusmaksumusega 19 varaobjekti kokku 

summas 46 512,05 eurot.

AMETLIK INFO

19. mail toimus Sangaste 
tammede istutamine ja lustlik 
ülevallaline perepäev koos moe-
demonstratsiooni ja ansambliga. 
Sangaste tammepark sai endale 
100 tamme. 

2016. aastal kirjutas Sangaste 
Vallavalitsus projekti, mille koha-
selt rajati Sangaste aleviku serva 
pargiala, kus on nii sportimise kui 
ka vaba aja veetmise võimalused. 
Eesti Vabariigi 100. aastapäeva 
auks istutati nüüd üle 100 tamme.

Tammesid olid istutamas nii 
sõpruskonnad, perekonnad, kol-
lektiivid, eraisikud ja ettevõtjad nii 
Sangaste piirkonnast kui ka Otepää vallast, Valgast 
ja mujalt Eestist. Pärast istutamist sai lustida 
toredal perepäeval. Perepäeva juhtis tädi Loreida 
Võrumaalt, muusikalist elamust pakkus Ervin Lil-
lepea ansambliga kruiis. Otepää noorte moede-
monstratsioonil sai imetleda pruutkleite. Kui kõht 
tühjaks läks, siis tuli sammud seada Otepää Kin-
naspunkti telki, kus virgad Kinnaspunkti naised 
küpsetasid pannkooke. 

Perekond Kivimaade esindaja Anneli Puksov 
rääkis oma sõnavõtus pargiala ajaloost. Sangaste 
tammepargi alal asusid krahv Magnus von Bergi 
ajal telliskivist heinaküünid. Pargiala endine pere-
mees Max Kivimaa oli ettevõtlik Sangaste talupi-
daja, kes töötas enne Teist Maailmasõda Sangaste 
Ühispangas ja oli alates 1925. aastast Sangaste val-
lavolikogu liige. Ärksa mehena kuulus ta kaitseliitu 
ja oli osalenud Vabadussõjas. 1941. aastal küüdita-
ti Max Kivimaa Siberisse, kus ta 1942. aastal suri. 
Max Kivimaa  järglased Monika ja Katrin Kivimaa 
müüsid pargialuse maatüki paar aastat tagasi San-

Sangaste tammeparki istutati 100 tamme

SÜNNID
Kaarel Lehtsalu         13. mail

gaste vallale just selle mõttega, et siia Eesti Vabarii-
gi auks rajada tammepark. Tänaseks päevaks ongi 
see idee teoks saanud. 

Otepää vallavolikogu esimees Jaanus Barkala 
ja vallavanem Kaido Tamberg tunnustasid valla 
tänukirjaga tammeparki rajada aidanud ettevõt-
teid: Valgamaa Partnerluskogu, Tommy Play OÜ, 
MoTeh OÜ, PoMo Playgrounds OÜ, AN Sercvive 
OÜ, perekond Kivimaad.

„Tänan kõiki, kes osalesid pargi maa-ala puhas-
tamisel paar aastat tagasi, avamisel ja panustasid 
tammepargi istutamistöödesse,“ ütles vallavanem 
Kaido Tamberg. „Olgu see tammepark heaks 
mälestusmärgiks kogukonna ühtsusele!“

Päeva korraldasid MTÜ Otepää Kinnaspunkt, 
Otepää Kultuurikeskused, Otepää Vallavalitsus, 
toetas Otepää vald ja Valgamaa Partnerluskogu. 

Otepää vald tänab kõiki ürituse korraldajaid, 
kaasalööjaid, tammepargi rajajaid ja tammede 
istutajaid. 

MOnika OtrOkOVa

Otepää Vallavalitsus 
pakub tööd

Otepää Avatud 
Noortekeskuse 

noorsootöötajale
Avatud Noortekeskuse põhieesmärgiks on ühisest 
tegutsemist huvitatud noorte ja noorteühenduste 
koondamine ning nendele tegevusvõimaluste pak-
kumine kodu- ja koolivälisel ajal, ennetamaks ning 
pidurdamaks noorte ühiskonnavastaste või sotsiaal-
selt vähesidusate hoiakute väljakujunemist.

Töö kirjeldus:
• korraldada noortekeskuses avatud noorsoo-
tööd, mis toetab noorte igakülgset arengut;
• noortekeskuse ruumides korra hoidmine ja 
järelevalve tagamine; 
• noorte suunamine ja omaalgatusliku tegevuse 
toetamine;
• noorsootööalaste projektide kirjutamine ja 
läbiviimine;
• laste- ja noorteürituste, malevate, noortelaagri-
te planeerimine ja nende läbiviimine;
• töö asukoht on põhiliselt Otepää Avatud Noor-
tekeskus ja Puka Noortekeskus.

Kasuks tuleb:
• erialane haridus;
• eelnev noortega töötamise kogemus; 
• valmisolek õhtuseks tööks ning vajadusel ka 
nädalavahetustel (laagrid, väljasõidud);
• väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus ning kõrge 
pingetaluvus;
• autojuhiload (B-kategooria);

Omalt poolt pakume:
• huvitavat ja mitmekülgset tööd noortega;
• võimalus ellu viia oma noortega seotud ideid;
• koolitus- ja arenemisvõimalusi.

Tööle asumise aeg kokkuleppel. Kandideerimiseks 
palume saata hiljemalt 03.06.2018.a CV, avaldus, 
motivatsioonikiri ja haridust tõendava dokumendi 
koopia e-posti aadressile: vald@otepaa.ee.
Lisainfo tel: 5332 6699.

Otepää Vallavalitsus 
pakub tööd

Otepää Avatud 
Noortekeskuse 

juhatajale (asenduskoht)
Töö kirjeldus:
• Otepää Avatud Noortekeskuse igapäevatöö 
juhtimine;
• Otepää Avatud Noortekeskuse haldamine;
* noori arendavate tegevuste planeerimine ja 
läbiviimine; 
• noorsootöö alaste projektide kirjutamine ja 
läbiviimine;
• koostöö tegemine teiste noortega tegelevate 
asutuste ja maakondlike noorsootöö organisat-
sioonidega;
• noorte suunamine ja omaalgatuste toetamine.

Kasuks tuleb:
• erialane haridus või selle omandamine (noor-
sootöö, pedagoogika, sotsiaaltöö, kultuuri või 
rekreatsiooni alal); 
• eelnev noortega töötamise kogemus; 
• valmisolek õhtuseks tööks ning vajadusel ka 
nädalavahetustel (laagrid, väljasõidud);
• väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus ning kõrge 
pingetaluvus; 
• autojuhiload (B-kategooria).

Omalt poolt pakume:
• huvitavat ja mitmekülgset tööd noortega;
• võimalus ellu viia oma noortega seotud ideid;
• koolitus- ja arenemisvõimalusi.

NB! Tegemist on asenduskohaga! Tööle asumine 
30.07.2018. Kandideerimiseks palume saata hilje-
malt 03.06.2018.a CV, avaldus, motivatsioonikiri ja 
haridust tõendava dokumendi koopia e-posti aad-
ressile: vald@otepaa.ee.
Lisainfo tel: 5332 6699.

Otepää valla koolide 
lõpuaktused:

Otepää Gümnaasium
21. juuni kell 13.00 – 9. klassid
21. juuni kell 16.00 – 12. klassid

Pühajärve Põhikool 
15. juuni kell 16.00

Keeni Põhikool
19. juuni kell 16.00

Puka Keskkool
22. juuni kell 17.00
9. ja 12. klassid koos (Puka rahvamajas)
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Otepää valla 
teenuskeskuste lahtiolekuajad 

PUKA TEENUSKESKUS 

(ENDINE PUKA VALLAMAJA, 
PUKA ALEVIK, KOOLI TN 6)

Lahtiolekuajad: E,T 8.00-16.00, 
K 13.00-17.00, R 8.00 -14.00.  
üldtelefon: 766 8443.

Teenuskeskuse juht: Lea Madissov, 
tel. 766 8443. 
E-post: Lea.Madissov@otepaa.ee.

Teenuskeskuse majandusspetsialist 
Kalev Mekk, tel. 516 4931. E-post: Kalev.
Mekk@otepaa.ee.

Teenuskeskuse sekretär-asjaajaja Lea 
Treesi vastuvõtuajad: E-T 8.00-16.00. tel. 
Tel. 766 9410, e-post: Lea.Trees@otepaa.
ee.

Sotsiaaltöö spetsialist Pille Sikku vastu-
võtuajad: K: 09.00-13.00. Tel. 52 47 930, 
e-post: Pille.Sikk@otepaa.ee.

SANGASTE TEENUSKESKUS 

(ENDINE SANGASTE VALLAMAJA, 
VALGA MNT 7, SANGASTE ALEVIK)

Teenuskeskuse sekretär-asjaaja Lea Treesi 
vastuvõtuajad: K-N 9.00-16.00. 
E-post: Lea.Trees@otepaa.ee, tel. 766 
8040.

Ehitusspetsialisti Peeter Aunapu vas-
tuvõtuajad 10.00-16.00. E-post: Peeter.
Aunapu@otepaa.ee, tel. 5811 5200.

Sotsiaaltöö spetsialist Pille Sikku vas-
tuvõtuajad T: kell 9.00-16.00. Muul ajal 
kohtumine telefoniteel eelnevalt kokku lep-
pida. Tel. 76 68 046; 52 47 930. E-post: 
Pille.Sikk@otepaa.ee.

Majandusspetsialist Rein Areng, tel. 516 
0163, e-post: Rein.Areng@otepaa.ee.

NÕUNI TEENUSKESKUS 

(NÕUNI MAAKULTUURIMAJA, NÕUNI)

Teenuskeskuse majandusspetsialist Kalev 
Lõhmus, tel. 513 9071. E-post: Kalev.Loh-
mus@otepaa.ee.

Otepää vallas on aktiivselt astutud samme, et aidata 
kaasa külade arengule ja kaasatusele valla ellu. Val-
gamaa Partnerluskogu ning volikogu kogukondade 
koostöö komisjon viisid aprillis läbi Sangaste, Otepää, 
Puka ja Nõuni piirkonnas külade esindajate koosole-
kud, et uurida, milline on täna külade aktiivsus ning 
millisena nad näevad külade koostööd, kaasatust ja 
rahastamist tulevikus. Koosolekutel osales kokku 60 
inimest 36 külast. Uues Otepää vallas on muide kokku 
52 küla ja 2 alevikku.  

Osalejad olid üksmeelsed, et külade eestvedajad 
peaks regulaarselt kokku saama, et omavahel suhelda, 
kogemusi vahetada ning dialoogis vallaga ühiselt 
oma huvide eest seista. Samuti leiti, et  koos saaks nii 
mõndagi kasulikku ära teha, kasvõi näiteks küladele 
sildid ja viidad paigaldada.

Koosolekul nõustuti, et igal külal võiks olla oma 
esindaja, kes ümarlaua kohtumistel osaleb ja oma küla 
nimel räägib. Otepää piirkonnal on siiani väga hea 
kogemus külavanematega. Mujal vallas on neid aga 
vähe. Komisjon arutas, keda siis pidada küla esinda-
jaks ning kutsuda külade ümarlauale kaasa rääkima. 
Otsustati, et parim lahendus oleks see, kui külad valiks 
endale külavanemad ning alevikud alevikuvanemad. 

Külavanem ei pea olema imeinimene ega superkan-
gelane. Tema ülesandeks on olla kursis kogukonna 
vajaduste ja probleemidega, olla info vahendajaks 
küla ja valla vahel ning osaleda ümarlaudade töös. 
Samuti peaks külavanem soodustama külaelanike 
suhtlust ja ühistegevust. Samas ei pea ta rabelema 
üksi, vaid toetub külaelanike oskustele ja võimetele. 
Mida suurem  meeskond seda rohkem jõuab küla 
heaks teha ning kogukonna elu vahvamaks muuta. 

Oleme mõelnud ka neile küladele, kus inimesed 
üksteist veel ei tunne ning seetõttu  külavanemat 
valida ei söanda. Neil soovitame esialgu valida küla 
kõneisik, kes saaks osaleda ümarlaudadel ja info-
vahetuses. Külavanematel on siiski rohkem õigusi 
ning nende kogukondadel soodsamad  tingimused 
vallapoolseks rahaliseks toetuseks.  Praegu koostab 
komisjon külavanema statuuti, mille loodame hilje-
malt septembriks volikogus kinnitada. 

Esimene võimalus valla külade eestvedajatel 
kokku saada on juba  29. mail Otepää valla külade 
esimesel ümarlaual. 

 iVika nõgel, 
kogukondade koostöö komisjoni liige

Otepää külad saavad ümarlaua 
ja külavanemad 

Tartu Maakohus rahuldas osaliselt oma 14.  mai 
2018 otsusega OÜ Ökopesa hagi Otepää val-
la vastu lepingu täitmise ja kahju hüvitamise 
nõudes. 

Otepää Vallavalitsus korraldas 2016. aastal han-
ke, mille eesmärgiks oli Otepää Linnamäe puistu 
sanitaarraie. Hanke võitis OÜ Ökopesa. Lepin-
gu järgi pidid tööd olema valminud 2016.aasta 
1. detsembriks. Ettevõte andis vallale tööd üle 
20. detsembril 2016 ja esitas tööde eest arve 
6. jaanuaril 2017.

Vald leidis, et ettevõte ei ole töid õigeaegselt 
lõpetanud ja need ei vasta lepingu tingimustele, 
mis annab aluse vähendada makstavat tasu ta-
saarvestuse ja leppetrahvi võrra. OÜ Ökopesa 
ja Otepää vald ei saanud antud küsimuses kok-
kuleppele ja ettevõte esitas 2017. aastal kohtule 
hagiavalduse Otepää valla vastu võlgnevuse, 
kahju hüvitamise ja viiviste nõudes, põhivõlg-
nevuse nõue oli 14 859 eurot.

Kohus mõistis vallalt Ökopesa kasuks välja 
põhivõlgnevuse 9084 eurot, tekitatud varalise 
kahju 240 eurot ja sellele lisanduva viivise, kokku 
12  348,97 eurot.

Otsuse peale võib edasi kaevata Tartu Ring-
konnakohtule 30 päeva jooksul alates otsuse 
kättetoimetamisest.

Viide kohtuotsusele: https://atp.amphora.ee/
otepaa/index.aspx?itm=220054 
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Otepää Vallavalitsus müüb 
kirjalikul enampakkumisel 
kahte korterit

Otepää Vallavalitsus müüb kirjalikul enam-
pakkumisel kahte korterit: Sihva külas 
Voki 1-6 asuva korteriomandi (kinnistu 
registriosa nr 1584640, üldpind 31,6 m²) 
alghinnaga 6500 eurot 

ja 

Pühajärve külas Kannistiku 5-1 asuva 
korteriomandi (kinnistu registriosa nr 
1533140, üldpind 42,4 m²) alghinnaga 
9500 eurot. 

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füü-
silised ja juriidilised isikud, kellel on õigus 
sõlmida vastavat lepingut ning kelle osavõtt 
enampakkumisest ei ole keelatud.

Enampakkumise osavõtutasu suuruseks 100 
eurot. Enampakkumise tagatisraha suurus on 
10 % alghinnast. Tagatisraha ja osavõtutasu 
tuleb tasuda Otepää Vallavalitsuse arveldusar-
vele nr EE351010202008200001 SEB Pangas 
hiljemalt 11. juuni 2018. a kell 12:00.

Kirjalik pakkumine tuleb esitada hiljemalt 
11. juunil 2018. a kella 12.00-ks Lipuväljak 13, 
Otepää Vallavalitsuse kantseleisse sekretäri 
kätte kinnises ümbrikus märgusõnaga "Voki 
1-6" või „Kannistiku 5-1“. Kirjaliku pakkumise 
võib saata posti teel. Tähtaegselt esitatuks loe-
takse 11. juunil 2018. a postitatud pakkumised. 

Pakkumiste avamine toimub 12. juunil 2018. a 
kell 16:00 Otepää Vallavalitsuses (ruum 207), 
Lipuväljak 13, Otepää vallasisene linn.

Müüdava varaga saab tutvuda vallavalitsuse 
tööajal: kontaktisik Mairo Kangro (5303 3035).

Lisainfo: Otepää vallavalitsuse kodulehelt 
rubriigist „Enampakkumised ja hanked“ www.
otepaa.ee/et/enampakkumised-ja-hanked 
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Tore tava koos kevade 
tulekuga üheskoos küla 
koristada on meil juba 
enne „Teeme ära!” 
talgute tulekut. Aga kui 
koos, siis üheskoos on 
veel vahvam. 

Võtsime meiegi pak-
kumise Omniva poolt 
vastu ning tellisime 
tasuta postkastid. Janek 
ja Margus meisterda-
sid meile ning aitasid ka 
paigaldada uhkelt vahva 
kuulutusetahvli. Siinko-
hal ei saa ka kuidagi jätta 
märkimata „n.n. Valga-
maalase” reporteri Maa-
riuse  tugevat panust pai-
galdustöödesse. Kui kõik sai valmis, asusid tööle meie 
tublid neiud-pintseldajad ning tahvel sai toreda erksa 
Otepää kihelkonna triibuseelikumustri.  Ning jälle 
läks teatepulk meistrimeestele, paigaldati postkastid. 
Ja valmis ta saigi, lapsed paitasid oma värvitud triipu, 
möödasõitjad jäid uudistama, poest läbi astunud jääti-
seostja kiitis talgulisi.  

Teinegi üleskutse, istuta oma puu, vajas tegemist. 
Kuigi ka see traditsioon on meil juba varasematest aas-
tatest. Seekord ootab väikeste istutajate käe all suureks 
sirgumist Mandžuuria pähklipuu, istik taas pärit hoolsa 
aedniku vanaema Aili aiast. Väike Miia oli natuke 
kurb, et tema ei saanud ise oma värvitriipu maalida. 
Aga sellest pole midagi, värvi on järel ja teinegi kuu-
lutusetahvel ootab uut ja rõõmasamat värvikihti. Ka 
kolmas väljakutse, sööme talgutel piirkondlikku toitu, 
sai vastu võetud, keedetud ja ka söödud. Peale rassimist 
maitses nii TalguMari supp kui TalguMari ahju-ühepa-
jatoit, rääkimata TalguMari kirsimoosikoogist. Aitüma! 

Kuna päev oli 
pikk ja väsitav, siis
tänuüritus jäi püha- 
päeva õhtusse ning 
see oli ... üllatusväl-
jasõit Neerutisse 
Ponimaale. Läbi sai 
paitatud kõik väi-
kesed ning suured 
alpakad, hobused, 
ponid, koerad, kas-
sid, paitamata jäid 
kanad, kuked, ha-
ned. Ja kui hea maitses veel hobustele kaasa võetud 
leib, nii nagu meilegi kunagi lapsepõlves vanaema, 
vanaisa talus. Aitüma pererahvale toreda vastuvõtu 
eest!

talgujuht Marika

Seekord siis jälle Äratehtud!

Kohus rahuldas osaliselt 
OÜ Ökopesa hagi Otepää 
valla vastu

Tähelepanu! 

Otepää Vallavalitsuse 
lahtiolekuajad:

E-N kell 8.00-17.00
 Lõuna kell 12.00-12.30
R: kell 8.00 - 14.00 (ilma lõunata).

Vanad põllumajandushooned 
võivad olla ohtlikud

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) juhib tähelepanu va-
nadele põllumajandushoonetele, millest paljud võivad 
olla amortiseerunud ning seetõttu ohtlikud. Selliseid 
nõukogudeaegseid ja veel vanemaid hooneid (nt lau-
dad, tootmishooned, töökojad, kuivatid, heinaküünid 
jms) on üle Eesti palju. Osa neist on kasutusel aasta-
ringselt või hooajaliselt ning osa seisab kasutuseta. 

Kevadel, mil põllumajandussektor aktiveerub, lei-

avad need hooned rohkem kasutust ja omanikel 
tuleks need ohutuse tagamiseks ja õnnetuste ära-
hoidmiseks üle vaadata. Viimastel aastatel on ette 
tulnud juhtumeid, kus hoone konstruktsioon või 
mõni selle osa on purunenud ning tekitanud lisaks 
varalisele kahjule ka vigastusi inimestele. 

Ehitusseadustiku kohaselt peab ehitis olema nii 
ehitamise kui ka kasutamise vältel ohutu inimese-
le, varale ja keskkonnale. Ohutuse tagamise eest 
vastutab kogu ehitise olemasolu vältel omanik, kes 
peab tagama ka ehitise püsivuseks ja ohutuks kasu-
tamiseks asjatundliku korrashoiu.

Kui ehitise omanikul tekib kahtlus ehi-
tise püsivuses või tal puuduvad vajalikud 
oskused selle hindamiseks, on soovitatav 
tellida ehitise erakorraline audit spetsia-
listilt ehk pädevalt isikult. Ehitusinseneri-
de pädevust kontrollib ja kutsetunnistusi 
väljastab Eesti Ehitusinseneride Liit, kellelt 
saab infot ka väljastatud kutsetunnistuste 
ehk pädevate isikute kohta.

Kui on tekkinud juba selline olukord, kus 
ehitis on muutunud ohtlikuks, tuleb kohe-
selt kasutamine lõpetada ning takistada 
kõrvaliste isikute ligipääs ehitisele. Ohutus 
peab olema tagatud ka nende ehitiste pu-
hul, mis ei ole enam kasutuses. 

TJA kutsub kõiki üles – kui märkate 
ohtlikku ehitist, andke teada kohalikule 
omavalitsusele või Tehnilise Järelevalve 
Ametile.

anu VõlMa, avalike suhete peaspetsialist
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KultuuriKalender

Otepää Kultuurimaja

29. mail kell 18.00 Helen Kirsi laululaste kontsert (Otepää 
Muusikakool)

 Otepää Kultuurimaja pargis / Tasuta!

30. mail kell 18.30 Esteetika- ja Tantsukooli Lõuna-Eesti 
filiaali Kevadkontsert

 Otepää Kultuurimajas / Piletid müügil 1 tund enne 
kontserdi algust / Pilet:3 eurot.

3. juunil kell 18.00 India tantsu kontsert „Imeline India“, 
esitab Maare-Marika Heinsoo-Kiiver / Otepää 
Kultuurimajas / piletid müügil enne algust kohapeal 
/ pilet: 5 eurot. 

4. juunil Eesti lipu päev

 kell 10.00 pidulik rongkäik Lipuväljakult Kirikumõisa, 
Eesti lipu heiskamine, kõned ja tervitused

 kell 11.00 Otepää Maarja kirikus pidulik jumalatee-
nistus ja kontsert. Teenib EELK Otepää Maarja kogu-
duse vaimulik Marko Tiirmaa, kontsertosas esinevad 
Otepää valla ja Tartu koolide õpilased ning segakoor 
Eveko, kontserdit juhib Veikko Täär

 kell 19.00 Otepää Kultuurimaja pargis lühilavastus 
„Lipukiri“  ning Hingemuusika kontsert / esinevad: 
Veikko Täär, Merilin Kirbits, tšellol Andreas Lend ja 
klaveril Rael Kõiv.  Tasuta!

15. juuni kell 19.00 Hooaja lõpu tantsupidu ansambliga 
 „Untsakad“
  Otepää Kultuurimaja pargis / TASUTA!

Francis Goya tuleb suvel Otepääle 

Maailmakuulusa kitarrivirtuoosi Francis Goya 
palav armastus Eestimaa vastu sai alguse 
Otepäält. Pühajärv, mida ta 18 aasta eest võlu-
tult imetles, on sel suvel Goyale endalegi lõpuks 
ometi esinemispaigaks, kus ta annab kontserdi 
„Muinaslugu sinilinnust“ ühes Eesti oma vana-
meistri Ivo Linnaga. 

„Minu kõige esimene kontsert Eestis oli pri-
vaatne esinemine Sangaste lossis. Järgmisel 
päeval oli mul õnne külastada Otepää läheduses 
imeilusat järve, kus peetakse kontserte ja festi-
vale. Nüüd, 18 aastat hiljem on mul endal või-
malus anda selles kaunis kohas kontsert! See on 
imeline!!!“ rõõmleb Goya. 

Pärast meest kütkestanud esmatutvust 
Eestiga on sümpaatia siinse riigi, inimeste ja 
muusika vastu tõmmanud teda siiamaile aastate 
jooksul pidevalt tagasi esinema ja ta on võtnud 
oma repertuaari ka suure hulga Raimond 
Valgre loomingut.

„Eesti. See on võimas armastuslugu, mis on 
praeguseks kestnud nüüd juba 18 aastat,“ tõdeb 
Goya pärast väikest rehkendust. Enne 2000. 
aastat käis ta tihti esinemas Soomes, ja pani 
tähele, et paljud sinna kontserte andma saabu-
nud artistid olid eesti muusikud. „See äratas 

minus uudishimu,“ tähendab mees. Goya tun-
nistab, et kui talle tuli 2000. aastal telefonikõne 
muusikaprodutsent Andreas Lukinilt, kes kutsus 
teda Eestisse esinema, oli ta esiti väga üllatunud, 
aga samas ülimalt rõõmus. „Eesti on esimene riik 
idas – kui võin sedasi öelda -, kuhu mind on kut-
sutud kontserte andma. See on üks põhjustest, 
miks mulle nii väga meeldib siin käia,“ tunnis-
tab kitarrivirtuoos. Põhiliseks Eestisse tõmba-
vaks magnetiks on aga meie muusikalembesed 
ja musikaalsed inimesed. „Avastasin siit era-
kordse publiku,“ kiidab Goya. „Inimesed on ka 
väga külalislahked. Vanalinn on võrratult ilus ja 
niisamuti Saaremaa. Nii palju on kohti, mida ma 
ei ole veel külastanud ja kuhu oleks rõõm minna. 
Kuidas mitte armastada Eestis viibimist – see on 
võimatu!“ ütleb Goya naeruselt.

Sel suvel annab Francis Goya ühes Ivo Linnaga 
kontserttuuri “Muinaslugu sinilinnust” raames 
kolm kontserti: 26. juulil Pärnus, 27. juulil Haap-
salus ja 28. juulil Pühajärvel. Otepäälase kaardi-
ga on võimalik soetada “Muinaslugu sinilinnust” 
kontserdile Otepää infopunktis sooduspilet.

intervjueeris ja kirjutas Marilin Vikat
Foto: pressimaterjal

3. juunil Otepää Kultuurimajas

Möödunud aasta 30. aprillil andis Otepää Kul-
tuurikeskuses india tantsu kontserdi Maa-
re-Marika Heinsoo-Kiiver koos oma õpilastega. 
Tookord oli kontserdi pealkiri „Imeline India“. 
Tänavu tuleb temalt soolokontsert kahes osas 3. 
juunil kell 18 Otepää Kultuurikeskuses ja selle 
peakiri on „Namaste Nataradžale“. Mida see 
tähendab?

Esiteks, „namaste“ tähendab Indias „tervi-
tus“. Teiseks on Nataradža üks Indias väga tuntud 
jumal Šiva nimedest ja tähendab „tantsu kunin-
gas“. See tähendab seda, et jumal Šiva lõi oma 
kosmilise tantsuga maailma. Juba aastatuhan-
deid tagasi teenisid teda templites tantsuga deva-
dasid – tantsijannad, kes seda keerukat ja kaunist 
kunsti õppisid lapsest saadik nattuvaranite (tant-

suõpetajate) käe all. Siis tantsiti ainult templites 
jumalatele ja laiemad rahvahulgad publiku hulka 
ei kuulunud. Tänaseks on asjaolud muutunud ja 
iidseid india templitantse esitatakse inimestele 
kontserdilavadel üle maailma. Ka on selle tantsu 
harrastajaid nüüdseks juba paljude maailma 
riikide ja rahvaste hulgas, õpetajad aga enamasti 
ikka Indiast.

Nii on ka Maare-Marika oma tantsuteed alus-
tanud juba 29 aastat tagasi tantsustuudio Amrita 
tantsija Annika Nõmbergi käe all. Hiljem ja 
praegu on tema põhiõpetaja Pille Roosi, kelle 
õpetaja on omakorda Chitra NATTUTVAN-
AR Indiast. Maare on osalenud ka tantsustuudio 
Amrita korraldatud töötubades, kus õpetajad on 
tulnud Indiast. 

Tantsustiil, millega Maare tegeleb, kannab 
nimetust „bharata natyam“ ja see on pärit Lõu-

na-Indiast. Indias on veel väga palju erinevaid 
tantsustiile. Tantsud on nii tehnilised – nn „puhas 
tants“ – kui ka pantomiimilised, mis räägivad 
india jumalatest ja jumalannadest. Tihti on 
tantsu sisu, et lihtne tütarlaps on armunud ühte 
või teise india jumalasse ja püüdleb tantsus tema 
armastust. See on aga tegelikult allegooria – 
meespool tantsus tähistab taevalikku ja naispool 
maist alget. Maise ja taevaliku ühinemisel tekib 
looming ja kõik, mis on. Niisiis on nende tant-
sude tähendus väga sügavmõtteline. Lisaks on 
see tantsukeel laval kostüümides esitatuna väga 
kaunis!

Kutsume kõiki otepäälasi (kelle hulka ka 
Maare on viis aastat kuulunud) ja valla rahvast 
osa saama sellest iidsest ja imelisest india ilust 3. 
juunil kel 18 Otepää Kultuurikeskuses. 

Pilet maksab 5 eurot.

India tantsu kontsert NAMASTE NATARADŽALE 

Francis Goya Eesti-armastus lõi lõkkele 
18 aastat tagasi Otepääl, kus ta laseb 
28. juulil kõlada oma kitarrikeeltel. 
„Muinaslugu sinilinnust“ kontserdil 
astub kitarrivirtuoos üles Ivo Linnaga.

Arula külaseltsi elu algab koos looduse tärkami-
sega. Esimeseks linnukeseks on ikka kevadine 
Arula pidu. Aastatega on ära tehtud palju, kuid 
kõike üleslugeda jälle ja jälle, sarnaneb koera 
saba kergitamisele. Meile endile on tähtsam see, 
millega oleme hakkama saanud ja kuidas kõigi 
kiuste oleme ikka veel selle koha tänased asukad. 

Tänavune Arula pidu toimus uues kohas ja 
uues kuues. Kõik see rahvas on tööd rabanud ja 
higi valanud terve aasta mehiselt ja nüüd on aeg 
see kõik EV100 pühendusega pidusse panna. 
Inimesel on jätkuvalt vajadus omase ja lähedase 
järele. Inimlike suhete hõreduse üle kaevatakse 
praegusel ajal rohkem kui kunagi varem. Vanal 
ajal möödus suur osa inimese elust oma küla 
kogukonnas, mis oli rasketel aegadel ellujää-
misüksus. 

Mida rohkem me väärtustame eelnevaid põlv-
kondi ja mida rohkem panustame tulevikku, seda 
kindlamalt saab siin elu olema ka tulevikus.

Meie kogukonna kingitus Eesti Vabariigi juu-
beliks on kodukoha patriotism ja kaasalöömis-
rõõm. 

Arulas on väga väikesele maalapile koondunud 
väga suur elurikkus. Asume Otepää kandi kõrge-
mate tippude vahel. Vanale eestlasele oli loodus 
müstiline oma pühapaikadega. Täna otsime ikka 

neid  kultuuriväärtusi taga. Maailmas on väga 
vähe paiku alles, kus saab nautida üksiolemist 
metsavaikuses, juua allikast karget puhast vett, 
imetleda rabajärve, rohtukasvanud metsateid.

Meid jätkus saali, kõlakotta, Madsa maju-
tusmajadesse, jõusaali, sauna ja orienteerumis-
maastikule. Ei saanud arugi, et meid oli kokku 
110 ringis. Raido Mägi tutvustas rahvale kogu 

kompleksi ja lubas lahkelt kõike vaadata. Olime 
rahul, et leidsime aja kordki aastas kokku tulla. 

Järgmisel aastal täitub Arula esmamainimi-
sest 600 aastat. "Proovid Arula ajalugu käsitlevast 
loost algavad veebruaris Madsal," ütles Eve. Ja 
nii jääbki.

Täname kõiki, kes peost osa said ja kaasa lõid.
korraldajad

Arula pidu Madsal 

Päike pingutas üle oma paistmisega. Rohkem meid varju 
ei mahtunud. Ülejäänud on nurga taga peidus.

Ei saa mitte vaiki olla...

Tahan Teiega jagada rõõmu ja rahulolu, sest Edgari 
trahteris, poes ja kondiitriäris on algusjärgus tegevu-
se tõusulaine. Kus püüdlik ja tegus juht on osanud 
oma toodete hinna ja kvaliteedi suhet korras hoida, 
inimeste tööd korraldada, uuendusi juurutada ja ini-
meste palkasid tõusule suunata.

Kollektiiv valmistab kõrge kvaliteediga tooteid, töö-
tajad on vastutulelikud, üksteise suhtes abivalmid, 
toetavad. Tulemused on võrreldes eelnevate aega-
dega paremad, inimeste tagasiside on positiivsem, 
mis annab motivatsiooni edasi pingutada-püüda. 

Kogukond on järjest enam töökat kollektiivi tunnus-
tanud oma ostudega, aidates suurendada sortimenti, 
pakkudes ahjust tulnud kuumi sinke, nišitooteid ja 
E-vaba lihatooteid (šašlõkk, toorvorst, sült, pasteet, 
maksavorst, veretooted jt.).

Eelnevat juttu saab uskuda, kui tulete ise kohale ja 
veendute tublide inimeste teotahtes oma silmadega.

Oleme tänulikud kõigile, kes väikepoodi külastavad, 
suhteid loovad ja koos meiega tegevust arendavad.

austusega Maie niit

Juriidilise ja looduskaitsealase 
nõu pakkumine 

KÕK-i ja ELF-i poolt

Keskkonnaõiguse Keskus (KÕK) ja Eestimaa Looduse 
Fond (ELF) alustasid tasuta juriidilise ja looduskait-
sealase nõu pakkumist maaomanikele, kes puutuvad 
kokku looduskaitseliste piirangutega ning kellel on 
sellega seoses tekkinud küsimusi või lahendamist 
vajavaid olukordi. Looduskaitse nõuandla on virtu-
aalne nõustamiskeskkond, kus maaomanikud saa-
vad KÕKi ja ELFi ekspertidelt nõu, kuidas tegutseda 
looduskaitsealadel nii, et inimeste heaolu kõrval ka 
loodusväärtused hoitud oleksid.

Pikemalt saab sel teemal lugeda KÕK-i kodulehelt 
http://k6k.ee/k6k/uudised/tanasest-hakkavad-maa-
omanikud-saama-tasuta-oigusa bi-looduskaitsea-
lastes-kusimustes. Nõustamise keskkond on loodus-
kaitse nõuandla http://www.k6k.ee/looduskaitse, kust 
abivajaja saab otse oma küsimuse nendele saata, 
aga lisaks tutvuda ka juba varem kerkinud küsimuste 
ja vastustega.

kaire Jaanus, 
ruumilise planeerimise peaspetsialist 

regionaalhalduse osakond Valga talitus
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FC Otepää poisid osalesid Elva Elite Cupil

11.-12. mail toimus Elva kunstmuruväljakul 
rahvusvaheline noorte eliitturniir. Enamus FC 
Otepää poisid mängisid koos FC Elva poistega 
koondvõistkonnas, mille nimeks South Estonian 
Selection.

Kohe algusest peale oli selge, et sellise taseme-
ga turniiril tuleb SES võistkonnal kõvasti kaitses 
võidelda ja oodata kannatlikult oma rünnaku-
võimalusi. Mõlemal päeval said ka poisid sellega 
väga hästi hakkama. Napid kaotused tuli küll 
esimesel päeval vastu võtta, kuid arvestades, et 
vastaste väravad tulid lausa 4 korral meie oma 
mängija puutest, siis oli selge, et ühel hetkel see 
ebaõnn pöördub ja saame kaitse väga korrali-
kult pidama. Täpselt nii ka juhtus. Kuues viima-
ses mängus lasime endale lüüa vaid 2 väravat ja 
suutsime ka ise samapalju lüüa. Turniiri lõpuks 
andis see 14 võistkonna seas tubli 10.koha ning 
Eesti võistkondadest olime JK Tallinna Kalevi 
järel teised.

FC Otepää poistest mängisid SES võistkonnas: 
Ruuben Jaagant, Peeter Alev, Uku Vähi, Morten 
Oscar Orussaar, Joonas Sakkis ja Steven Tamm.

Kaks päeva enne turniiri algust pakuti FC 
Otepää mängija Robin Mathias Müürile ainu-
kordset võimalust mängida koos Inglismaa klubi 
West Ham United’ga. Kuna selliseid võimalusi 

just iga päev ei tule ja iga ambitsioonika mängija 
unistus on esindada mõnda tippklubi, siis otsustas 
Robin loomulikult väljakutse vastu võtta. Koha-
nemine West Hami mänguga polnud just kõige 

Otepää vald tunnustas sportlasi

Otepää Vallavalitsus otsustas tunnustada edukate 
tulemuste eest parasportlast Hans Teearu ja tema 
treenerit Kalju Ojastet ning noorsportlast Givi 
Kokhtašvilit.

Otepää parasportlane Hans Teearu pälvis 
Poolas, Zakopanes, 25.02-04.03.2018 toimunud 
intellektipuudega inimeste murdmaasuusatami-
se MM-l kaks hõbemedalit. Otepää vallavalit-
sus premeeris parasportlast 1000 euroga ja tema 
treenerit Kalju Ojastet 500 euroga.

Keeni Põhikooli 9. klassi õpilane Givi Kokh-
tašvili esines judos 2017/2018 hooajal edukalt nii 
rahvusvahelistel turniiridel kui ka Eesti meistri-
võistlustel. Givil on hooajast ette näidata Eesti 
A-klassi Eesti meistritiitel ning Soomes Orimat-
tilas toimunud judoturniiri Baltic Sea Open teine 
koht. Givi treenib Võru judoklubis Rei treener 
Enno Raagi käe all. Otepää vallavalitsus premee-
ris noorsportlast 500 euroga.

Sportlasi tunnustas vallavanem Kaido 
Tamberg.

MOnika OtrOkOVa

SPOrdiKalender

Jalgpall

26.05  kell 12.00 U-11 FC Otepää (08) - FC Elva (08) 
 Aedlinna Arenal.
27.05  kell 11.00 U-13 FC Otepää (06) - FC Helios Võru (06) 
 Aedlinna Arenal.
27.05  kell 17.00 MEHED FC Otepää - Viljandi JK Tulevik 
 Tehvandi staadionil.
03.06  kell 11.00 U-13 FC Otepää (06) - Tartu JK Tammeka  
 (06) Aedlinna Arenal.
07.06  kell 18.00 U-15 FC Otepää (04) - Valga FC Warrior 
 (04) Tehvandi staadionil.

Valgamaa suvemängud

25. maist 16. juunini makonna spordibaasides.

sujuvam ja seda eelkõige keelebarjääri tõttu, kuid 
ka selliseid kogemusi võib tulevikus vaja minna.

FC Otepää

14. mail koguneti Aedlinna Arenale, kui klubi tege-
mistes taaskord traditsioonilisi üritusi meeles peeti. 
Emasid ja lapsi oli kokku tulnud mõnikümmend, kel-
lega mängiti jalgpalli ja maitsti emade poolt kaasa 
toodud küpsetisi. 

Klubi tänab kõiki tublisid osalejaid ja abistajaid, kes 
üritusele kaasa aitasid.

FC Otepää

FC Otepää järelkasv ja emad 
mängisid emadepäeva 
puhul jalgpalli

Vasakult: Kaido Tamberg, Hans Teearu ja Kalju Ojaste.

Otepää kahevõistluse puhul saame rääkida Karl-Au-
gust Tiirmaast ja Markkus Alterist. Karli saavutuste 
hulka võime kirjutada osalemise olümpiamängudel, 
punktikohale jõudmise Jaapani MK-etapil ja karjääri 
teise Eesti meistritiitli võitmise hooaja lõpus. Kindlasti 
oleks Karl soovinud rohkemat, kuid julgen öelda, et lati 
alt ta läbi ei jooksnud. Et võistelda võrdselt maailma 
tippudega, peaksid olema ka võrdsed tingimused. Igal 
juhul võib sportlasele hooaja hindeks panna tugeva 
nelja. Olümpiale nõrku ei lasta. Sinna kvalifitseeru-
mine näitab taset. 

Markkus Alteri omavanuste Eesti meistritiitlit tuleb 
ilmselt käsitleda kui iseenesestmõistetavat asja. Üle-
kaal teiste ees on nii suur. Rahvusvahelistel võistlustel 
tuli Markkusel sel aastal võistelda pisut vanemate pois-
tega. Sellele vaatamata ei jäänud kohad esikümnes 
tulemata. Nii võib hooaja kindlasti kordaläinuks lugeda. 

Otepääl on hea hoo sisse saanud tüdrukute 
suusahüpped. Panuse selleks on andnud uute väikeste 
hüppemägede valmimine. Apteekrimäel on praegu 
seitse erineva suurusega suusahüppetrampliini (K-3, 
K-5, K-7, K-10, K-15, K-25 ja K-45 meetri mäed. Viima-
ne, K-5 m suvemägi valmis Raimo Peerna kätetööna 
kümme päeva tagasi. 

Tublimatest tüdrukutest väärivad esiletõstmist Me-
riliis Kukk, Maria-Liisa Länik, Änni Perv, Laura-Liina 
Länik ja Marleen Männiste.

treener silVer elJand

Kahevõistlusest ja tüdrukute 
suusahüpetest



24. mai  20186
Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee O  T  E  P  Ä  Ä

Kodumaa juubeliaasta Otepää lasteaias

Lõppeval õppeaastal keskenduti 
Otepää lasteaias kodumaa juubeli-
le. Nii oli õppeaasta teemaks „Eesti 
Vabariik 100!” Ühiseid ettevõtmisi oli 
palju ning tagasivaates peatume ere-
daimatel sündmustel. 

Mihklikuul tutvusime eksootiliste lin-
dudega – külas käis lastele juba eelne-
vatest aastatest tuttav mees Toomas 
Pranstibel. Rehekuul külastas vane-
maid rühmi mustkunstnik, kelle trikid 
üllatasid isegi täiskasvanuid. Mesi-
mummid ja Maru-Mürad seiklesid 
Jääaja Keskuses (väljasõidud toi-
musid SA Keskkonnainvesteeringu-
te Keskus rahastusel). Hingedekuul 
külastati isadepäeva raames erinevaid 
asutusi. Näiteks käisid Maru-Mü-
rad Kuperjanovi jalaväepataljonis, 
kus tutvuti ajateenijate varustuse ja 
päevakavaga. Jõulukuul oli loomu-
likult põhiteemaks päkapikumaade 
külastamine. Sel aastal oli lausa nelja 
rühma sihtkohaks Eesti Spordi- ja 
Olümpiamuuseum. 

Kalendriaasta esimesel kuul käisid Sajajalg-
sed, Mürakarud ja Lepatriinud Vapramäel ning 
võtsid õppeprogrammiga „Metskits” kokku 
lõppeva kabra-aasta (väljasõidud toimusid SA 
Keskkonnainvesteeringute Keskus rahastusel). 
Küünlakuul toimus mõlemas majas presiden-
di vastuvõtt ja usinalt tegeleti kodumaa sünni-
päevakingitustega. Pähklikeste kingina toime-
tati Valga koduta loomade varjupaika autotäis 
annetusi. Võrukaela kingituse üleandmine 
algas juba jaanuaris, mil iga Võrukael tegi kuu 
jooksul 100 hüpet. Veebruaris said väljakutse 
„100!” kõhulihased, märtsis seljalihased, april-
lis tehti kükke. Sajakaupa harjutuste tegemine 
kestis maikuu alguseni, mil tehti kokkuvõte – 
Eesti võib olla uhke, sest tabelis võidutsesid kol-

mekohalised arvud. 
Esimesel kevadkuul algas kauaoodatud 

Pähklikese remont. Niipea, kui asjad said 
pakitud, koliti asenduspindadele ja hakati avas-
tama, mida uut need lastele pakuvad. Naljakuul 
tehti teatrit – Võrukaelad rändasid ringi rah-
vajuttudel põhineva etendusega, millest said 
lõpuks osa kõik Otepää, Pühajärve ja Hellenur-
me lasteaia lapsed. 

Lehekuu oli kõige tegusam: Võrukaelad õpe-
tasid kevadpeol meie rahvusloomale selgeks 
värvid ja Pähklikesed nautisid asenduspinda-
del kevadisi ilmu matkade ja piknikkudega. 
Lasteaia lõpetas 37 usinat last, kes sammuvad 

sügisest juba kooliteel. Majade töötajad valisid 
„Tõelise Pähkli” ja „Tõelise Võrukaela.” Hää-
letuse tulemusel sai Võrukaela aasta töötajaks 
rühmaõpetaja Liana Vihm ning Pähklikese 
aasta töötajaks muusikaõpetaja Meeli Rammul.

Kodumaa juubeliaasta, õigemini pool sellest, 
möödus Otepää lasteaias tegusalt – tehti ise ja 
külastati tegijaid. Juubeliaasta teine pool on 
veel ees ning tuleb kindlasti sama teguderohke 
kui esimene. 

Otepää lasteaia õppealajuhataja MERIKE KASE

Tavaliselt tähistame lasteaias emadepäeva kont-
serdiga, aga sellel aastal tegime teisiti.  Lasteaia 
õuel toimunud üritusega väärtustasime ema ja 
lapse ühist aega aega ja toredat koos olemist. 
Päev oli siiski pidulik ja aktiivne - kõik kohale 
jõudnud emad ja vanaemad leidsid endale 
mõnusa istekoha muruplatsil või pingil, ning 
emadepäev võiski alata.

Õhtupoolik emadega algas laste etteaste-
tega  - esinesid nii Põngerjate kui ka Sipsikute 
rühma lapsed muusikaõpetaja Sille juhenda-
misel. Ja pärast said võimaluse esineda lasteaia 

solistid oma lauluvõistluse võistluslauludega. 
Laulud lauldud ja kuulatud, läksime edasi aktii-
vsema tegevusega. Iga rühma õpetajad olid 
ette valmistanud seltskonna tantsud, mida koos 
emadega tantsiti. Sipsikute rühma õpetajad 
tuletasid emadele meelde kui lõbus on Tibu-
tants, ja Põngerjate rühma õpetajad lustisid 
Buugit tantsides. 

Siis oli minu kord pidulistele uusi tantse tut-
vustada. Esimesena õpetasime koos lastega 
emadele tantsu, mis toob naeratuse näole, 
on hoogne ja raputab kehast väsimuse. Edasi 
jätkus emadepäev rahulikumalt, tegime joogat 

Emadepäev Puka Lasteaias

Võrukaela lapsed ja töötajad Eesti Vabariigi kontsertaktusel. 
Otepääl toimub esmakordselt 

18.-21. juunil 
jalgpalli suvelaager tüdrukutele

Registreerimiseks täita ankeet EJL kodulehel, 
www.jalgpall.ee/rahvajalgpall/suvelaagrid.
Täpsema info saamiseks kontakteeruda: Lisanne Tamm, 
email: lisanne@fcotepaa.ee, tel: 5330 3678.

ja võtsime aja, et hingata ja lõdvestuda. 
Laulud lauldud ja tantsud tantsitud ning 

joogaga lõdvestutud, oli hea aeg hakata pikni-
kul maiustama. Kokatädi oli meile küpsetanud 
maitsvad pannkoogid ja lõikunud puuvilja. Kui 
kõhud täis, kinkisid lapsed emadele lasteaias 
valmistatud nimelised käevõrud ja kaunistatud 
karbid, kus käevõrud sees olid.

Aitäh emad ja vanaemad, et osalesite ema-
depäeval ja rõõm oli näha sära Teie silmis!

EwE-Ly OjA

Ilmjärve kool 250 ja Kappermäe Selts 10 

tähistamine toimub

laupäeval, 7. juulil

Koguneme kell 12 Ilmjärve koolimaja juures

Võta kaasa piknikukorv ja oma kooliasju näituse jaoks (joonistused, 
vihikud, õpikud, käsitööd jne)

Osalustasu 10 €

Vilistlaskogu ja MTÜ Kappermäe Selts
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Mälestus püha Sinust hinge 
jääb helge ja hea.

Meie mõtetes püsid Sa ikka 
üha elad edasi meie seas...

HELDUR LUIK
12.03.1956 - 26.05.2017

1. surma-aastapäeval 
mälestavad õed Ene, Eda, 

vennad Harri ja Kalju.

Südamlik kaastunne Lea ja Kaja 
peredele kalli isa

HARALDI

kaotuse puhul.

Faadme lastega.

Tunde tasa lööb aegade kell,
jääb alles mälestus hea ja hell...

Südamlik kaastunne Arvole ja 
Kairele kalli ema, vanaema ja 

vanavanaema 

OTTILIE KIKASE
kaotuse puhul.

Hilda, Heli, Helmut, Tiiu, Helmi, 
Viktor, Luule, Liivi ja Rain perega.

Avaldame kaastunnet Teedu 
ja Peibu peredele

ÜLO REEDI

kaotuse puhul.

Juhan, Risto ja Volli peredega

Me südameis Te ikka elate,
jääte mõtteis meie keskele...

UNO-VALTER LEIUS
12.03.1928 - 08.06.2008

HELLE LEIUS
11.02.1957 - 25.02.2018

Mälestavad abikaasa, ema, õde 
Tiiu laste ja lastelastega.

ÜLO REEDI 
15.07.1935 - 03.05.2018

ENN KÕRDA 
05.06.1942 - 05.05.2018

Südamlik kaastunne Teedule 
perega kalli

ÜLO REEDI

kaotuse puhul.

Segarahvatantsurühm Nuustaku

- ostame metsamaterjali, kasvavat 
        metsa ja metsakinnistuid,

- erametsade haldamine ja järelvalve,
 - metsanduslikud konsultatsioonid.

Valgamaa, Otepää vald, Pühajärve küla
 tel. +3725050375, 

magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ

Pole sõnu 
on vaid mälestus...

Südamlik kaastunne lastele 
peredega kallite vanemate 

OTTILIE ja HELDUR KIKASE

surma puhul.

Endised töökaaslased Otepää 
ART tehase mootoriosakonnast

Mõni hetk on elus
valusam kui teine.
Mõni hetk on kohe 
väga-väga valus...  

(J.Tätte)
Mälestame häid naabreid 

OTTILIE ja HELDUR KIKAST
Avaldame kaastunnet Kairele ja 

Arvole peredega.

Virve, Tiiu ja Ants.

HARALD JÜRISSAAR 
03.08.1930 - 11.05.2018

Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda on vaikinud...

Südamlik kaastunne Veerale 
perega kalli ema, ämma, vana-

ema ja vanavanaema

ENDLA-RENATA ALLEVI

kaotuse puhul.

Salme, Anneli, Tiiu, Kalev.

Südamlik kaastunne 
Aksel Joonasele perega armsa 

vanaisa

ÜLO REEDI
kaotuse puhul.

Pühajärve Põhikooli 9. klass, 
õpetaja ja lapsevanemad

Avaldame kaastunnet Kairele ja 
Arvole armsa isa

HELDUR KIKASE

kaotuse puhul.

Heli ja Guve

Autode puksiir- ja käivitusabi. 
Tel. 5255545

Teostame elektritöid. 520 50 16

OÜ ESTEST PR ostab metsa- 
ja põllumaad. Tel 50 45 215 ja 
51 45 215, info@est-land.ee

Teostan sise-elektritöid. 
5353 6160

Müüa küttepuud teile sobivas 
mõõdus. Tel 5260859

Katuste pesu ja värvimine. Renni-
de puhastus. 5838 8994

Müüa kuuselatid. Luunja. 
Tel 5119039

Muruniitmine ja trimmerdamine.
tel. 5076791.

Müüa toidukartulit Laura Nõunis. 
Tel 56 457 495

Müüa kruusa, liiva mulda ja sep-
tiku kive. Tel. 50 64 084

HALJASALADE NIITMINE JA KOR-
RASHOID LÕUNA-EESTIS. 
Tel. 76 700 60, Mob. 52 05 882, 
E-post: kulmalatte@gmail.com.

Teostame katuse-, fassaadi-, üld- 
ehitus- ja vundamenditöid.
OÜ VIIMVAL. Tel.55548863

Müüa loodussõbralikult kasvata-
tud head kartulit Laura ja Gala. 
53474771

Teostan kaevetöid 9-tonnise laa-
durekskavaatoriga. 56653080

Müüa 3-toaline korter Otepää lin-
nas, 300 m kaugusel Tehvandi staa-
dionist, 63 m², 3/3. Tiina Leimann, 
mob 55523199. www.varavalge.ee

Müüa kruusa, liiva, mulda, kil-
lustikku.Tõsteteenus 3,5t kraana. 
Tel:5291256

Iga lahkumine on raske,
iga teeleasumine kurb...

Südamlik kaastunne Arvole ja 
Kairele perega kalli isa, äia, 

vanaisa ja vanavanaisa

HELDUR KIKASE
surma puhul.

Hilda, Heli, Helmut, Luule, Liivi,  
Tiiu, Helmi, Viktor ja Rain perega.

ÜLO REEDI

Mälestan ja avaldan kaastunnet 
omastele.

Aivar Nigol

Kiviraiduri teenused

PALU KIVI OÜ-lt

Hauakivid, -plaadid, tasapinnad.
Kivide lõikamine, lihvimine, 

seinaplaadid.

Info tel. 5107 312.
Asume Otepää - Rõngu tee 8. km.

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad 
ja metsakinnistuid hinnaga 

kuni 10 000 eurot/ha. 
Kinnistud võivad olla tehtud raietega 

või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

Head naabrimeest 

ÜLO REEDIT

mälestavad Viivi, Karl, Ester, 
Tõnu, Kaie ja Priit.

Sügav kaastunne Leale 
ja Kajale isa 

HARALD JÜRISSAAR
kaotuse puhul

Töökaaslased SA Otepää 
Tervisekeskusest

Südamlik kaastunne Heldurile,
Kairele ja Arvole

armsa abikaasa ja ema 

OTTILIE KIKASE
kaotuse puhul.

Heli ja Guve

• Muru niitmine (kogujaga)
• Trimmerdamine
• Hekkide pügamine
• Kõnniteede ja fassaadide 
 survepesu

 Tel. 5343 9509
 Martin teeb

Täname südamest kõiki 
sugulasi, sõpru, naab-
reid, Merlet ja Rihot, 

kes olid meile toeks 
kallist

ENDLA-RENATA ALLEV`it

viimsele teekonnale 
saates ning tema mäles-

tust kalliks pidasid.

Tänutundega omaksed 

Elada nende südames, kelle me siia ilma
maha jätame, tähendab mitte surra. 

                (T.Campbell) 

Kalleid naabreid, häid sõpru, 
teineteisele pühendunud 

abielupaari

OTTILIE ja HELDUR KIKAST
leinab Äpsi talu pere.

Meie sügav kaastunne Kairele 
ja Arvole peredega ema, isa, 

vanaema, vanaisa, 
vanavanaema, vanavanaisa 

kaotuse puhul.

OTTILIE KIKAS 
07.07.1932 - 11.05.2018

HELDUR KIKAS 
02.09.1931 - 17.05.2018

reklaami- ja kuulutuste 
hinnad

 1.1 1 lk   290x380 mm   350.- EUR;
 1.2 ½ lk   142x380, 290x190    180.- EUR;
 1.3 1/3 lk   290x130, 93x380    140.- EUR;
 1.4 ¼ lk   142x190, 290x95, 191x144  100.- EUR;
 1.5 1/8 lk   93x144, 142x95, 290x46    60.- EUR;
 1.6 1/12 lk   93x95, 190x46, 44x190    45.- EUR;
 1.7 1/24 lk   93x46, 44x95        30.- EUR;
 1.8 1/48 lk   44x46       20.- EUR.

Esileheküljel avaldatava reklaami hind kokkuleppel toime-
tusega.
Korduvreklaami tellijatele on toodud hindadega võrreldes 
10%line hinnasoodustus.
Kommertstekste avaldatakse reklaami hinnaga.

Otepää Teataja kuulutuste hinnad:

reakuulutuse rida (26 tähemärki) 2,00 EUR;
tähtpäevade lihtkuulutused, kaastundeavaldused 4,00 EUR;
kuulutus luuletusega 6,00 EUR;
kuulutus fotoga 8,00 EUR.
Otepää vallavalitsuse ja allasutuste kuulutused 
avaldatakse tasuta.

Kemmerling OÜ 

võtab tööle 

autojuht-hooldemehe ja 
imuauto operaatori/juhi. 

Vajalik väljaõppe kohapeal. 
Vajalik B, C või CE-kat. juhiluba. 

Lisainfo tel 51 31 903, 
tartu@kemmerling.ee

Sel pühapäeval, 27. mail toimub legendaarne Tartu Rattaralli, mis tänavu on pühendatud Eesti Vabariigi 
100. sünnipäevale. Ida-Euroopa suurimal maanteeratturite võidusõidul on kavas 135 ja 56 km distantsid, 
rajad kulgevad traditsiooniliselt Lõuna-Eesti maalilistel teedel. 

Pikem, 135 km distants sõidetakse marsruudil Tartu – Nõo – Pangodi – Otepää – Ihamaru – Vana-Kuuste 
– Tartu. Erinevaid lõike tänavusest rajast on varasemalt küll sõidetud, aga tervikuna pole sellist rada Tartu 
Rattaralli kavas mitte kunagi olnud.

Lühem ehk 56 km rada kattub valdavas osas 135 km rajaga, kuid esmakordselt on Tartu Rattarallil kasutu-
ses ka distantsi keskosas olev Nõo-Kambja lõik.

Tutvu rajaskeemide ja liikluspiirangutega: tartumaraton.ee
Tanel Rungi

Turundus ja kommunikatsioon
MTÜ Klubi Tartu Maraton

Foto: TaRMO HauD
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UPM Otepää vineeritehas toodab puidupinnalist ja pealistatud kasevineeri. Meie toodangut 
kasutatakse ehituses, transpordivahendites, veeldatud gaasi tankerites jms. Ettevõtte toodan-
gust eksporditakse üle 90%. Praegu 260 töötajaga tehas tegutseb alates 2000.aastast. Otepää 
tehas kuulub rahvusvahelisse UPM-Kymmene kontserni, mis ühe maailma juhtivaima metsa-
tööstusettevõttena annab tööd kokku u 20 000 inimesele.   

Ootame tööle

MEHAANIKUID,
AUTOMAATIKUID,
PUIDUPINGITÖÖTAJAID. 

Ootame Sind kandideerima, kui omad erialast haridust ja/või töökogemust, 
soovid õppida ja areneda, oled kohuse- ja vastutustundlik ning Sul on 
valmisolek töötada 12-tunniste vahetustega.

Uuele töötajale pakume  sisseelamist kogenud kolleegide juhendamisel, 
võimalust õppida ja areneda, kaasaegset töökeskkonda ja -vahendeid, 
korralikke töötingimusi ja -tasu, erinevaid spordi- ja tervisesoodustusi, 
stabiilset töösuhet rahvusvaheliselt edukas ettevõttes.

Otepää tehast tutvustava video leiad YouTube keskkonnast märksõnaga 
„WISA Otepää“

Lisainfo: www.cvkeskus.ee, www.tootukassa.ee  või reet.treial@upm.com;  
tel. +37253067645.

12. mail toimus Otepääl Mootorratturite Kevadpäevad. Oepää keskväljakule kogunes u. 60 kaherat-
talist ja koos mindi ühissõidule, mille sihtpunktiks oli Sangaste loss. Lossis võttis meid vastu giid, 
kes tutvustas hoone ajalugu. 

4.-5. mail toimus Tehvandil Punnvõrride 24 tunni kestvussõit. Otepää Motoklubi meeskond kooos-
seisus Argo, Rom, Miku ja Sander võitlesid sihikindlalt kogu ööpäeva. Kui arvestada seda, et sellise 
alaga meie klubil varem kokkupuude puudus, oli tulemus väga tubli. 10. koht 502 ringiga, mis teeb 
u 600 km.

KESKKONNAAMET kutsub 27. mail looduskaitsekuu matkale 

Tänavu kutsume looduskaitsekuu matkapäevadega märkama looduse ja tervise 
vahelisi seoseid. Liikumine looduses virgutab vaimu ja keha!

Matkame piiriäärsetes Aitsra kandi metsades. Matka juhivad Urmas Abel ja Tarmo Evestus. Buss 
matkale väljub kl 9.10 Otepää bussijaamast, 10 Valga kultuurikeskuse taguselt platsilt, tagasi 
jõuame kl 15 Valka ja 15.50 Otepääle.

Matk on tasuta, vajalik eelregistreerimine. Kaasa võtta oma toidukott ja jook; riietus ja jalanõud 
valida vastavalt ilmale. Lisainfo ja registreerimine: margit.turb@keskkonnaamet.ee, 518 6747.

Matka toimumist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Rebase talu puuko 

Otepää Kevadlaat

toimub 27. mail algusega kell 8.00 

aiandusmaja ees platsil J.Hurda 5.

Info ja registreerimine 
tel. 59031967, Heidi Mõttus 


